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Miernik prędkości i objętości przepływu powietrza

Zalety produktu: BlueAir ST®

 Uniwersalny
  Pomiar i regulacja systemów wentylacyjnych: 

prędkość / przepływ powietrza, temperatura  
i wilgotność.

 Precyzyjny
  Wysoko wydajne sondy do codziennych, precyzyjnych 

pomiarów.

 Indywidualny
 Pomiar bieżącej wartości lub w interwałach.

 Intuicyjny
 Intuicyjna obsługa, duży kolorowy wyświetlacz TFT  
 (W x H: 45 x 60 mm), wygodna struktura programów  
 pomiarowych krok po kroku.

 Niezawodny
 W pełni automatyczne testowanie urządzenia, ręczne  
 i automatyczne zerowanie podczas uruchamiania  
 programu.

 Wydajny
  Akumulator litowo-jonowy wytrzymuje  

nawet do 12 godzin pracy. 

 Bezprzewodowy
 Interfejs podczerwieni dla drukarki IR.

Prędkość powietrzaPomiar przepływu
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 Przejrzysty
 Jednoczesne wyświetlanie 3 lub 4 wartości pomiarowych

 Innowacyjny
 Interfejs Bluetooth® Smart: przesyłanie danych  
 do drukarki Bluetooth® i urządzeń mobilnych.

 Inteligentny
  Opcjonalna funkcja rejestratora danych (swobodnie 

wybieralny interwał od 1 do 999 sekund) do długotrwa-
łego pomiaru lub diagnostyki. Dane są przechowywane 
w formacie XML, co umożliwia elastyczne przetwarzanie 
za pomocą standardowych aplikacji takich jak MS Excel.

 Przyjazny użytkownikowi
  Automatyczna detekcja, gdy podłączona jest sonda, 

ergonomiczny i nowoczesny wygląd.

 Niezależny
  Karta MicroSD umożliwia niezależne od systemu prze-

chowywanie zapisanych pomiarów (format HTML).

 Interaktywny
 Aplikacja EuroSoft Mobile umożliwia graficzną wizualizację  
 wyników pomiarów, przesyłanie wartości do smartfonów, 
 tabletów i jako wiadomości e-mail (format HTML).

Pomiar przepływuPrędkość powietrza
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BlueAir-ST®

 Jasne struktury programów pomiarowych,  
 jednoczesne wyświetlanie 3 wartości mierzonych.

 Pomiar bieżącej wartości.

 Automatyczna detekcja, gdy sonda jest podłączona.

 Szereg wysokiej wydajności sond do dokładnych  
 pomiarów.

 Funkcja oceny zawiera wartości minimalne,  
 maksymalne i średnie.

 Obliczanie objętości powietrza po wprowadzeniu  
 przekroju kanału.

 Duży kolorowy wyświetlacz TFT (W x H: 45 x 60 mm).

 W pełni automatyczne testowanie urządzenia,  
 ręczne i automatyczne zerowanie podczas  
 uruchamiania programu.

Modułowy, wielokanałowy przyrząd do pomia-
ru przepływu, temperatury i wilgotności. Idealny  
do sprawdzania i ustawiania prędkości powietrza 
wentylacji i klimatyzacji oraz wentylatorów, a tak-
że pomiarów w kanałach wentylacyjnych i odpro-
wadzających.

Zastosowanie

EuroSoft  
aplikacja mobilna

Prędkość powietrzaPomiar przepływu
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Dane techniczne 
sond

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®  
MiniAir 20 Micro

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®  
MiniAir 20 Mini

Sonda łopatkowa 
BlueAir-ST®®

MiniAir 20 Macro

Czujnik temperatury  
i wilgotności
BlueAir-ST®® 

Prędkość powietrza 
(nom.)

0,6 do 20 m/s 0,4 do 20 m/s 0,2 do 20 m/s -

Prędkość powietrza 
(max.)

0,7 do 40 m/s 0,5 do 40 m/s 0,3 do 40 m/s -

Wilgotność - - - 0 do 100 % r.F.

Temperatura - - - -40 / +80°C

Rozdzielczość 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s Wilgotność: 0,1 % r.F.
Temperatura: 0,1°C

Dokładność ± 1,0 % fs
± 3,0 % RDG

± 1,0 % fs
± 1,5 % RDG

± 1,5 % fs
± 1,5 % RDG

Wilgotność:
± 2 % r.h. przy 10 do 90 % r.F. 
Temperatura:
± 0,5°C przy 0 / 40°C

Powtarzalność - - - Wilgotność: ± 0,2% r.F.
Temperatura: ± 0,2°C

Temperatura me-
dium pracy -20 / +140°C -20 / +140°C -20 / +140°C -40 / +80°C

Wielkość czujnika Ø 11 x 15 mm Ø 22 x 28 mm Ø 85 x 80 mm Ø 15 x 48 mm

Długość sondy 165 mm 175 mm 235 mm -

Długość przewodu 1,5 m 1,5 m 1,5 m -

Góra Dół

Gniazdo USB  
zasilacza / ładowarki

Głośnik

Gniazdo karty micro SD

Gniazdo sondy

Gniazdo czujnika tem-
peratury i wilgotności

Zakres temperatury pracy
Otoczenie: 0 / 40°C 
Przechowywanie:  -20 / +50°C
Wymiary
W x S x G: 66 x 143 x 37 mm, z obudową 
ochronną
Waga
ok. 220 g
Stopień ochrony
IP40
Ekran
Kolorowy wyświetlacz TFT: 2,8”, W x H: 45 x 48 mm
Rozdzielczość: 240 x 320 pikseli
Zasilanie
Bateria litowo-jonowa (3,6 V/1800 mAh) 

 
Czas pracy na baterii
Do 20 godzin w trybie normalnym
Do 30 godzin w trybie automatycznym
Do 40 godzin w trybie Eco
Rejestrator danych
Interwał ustawiany indywidualnie: 1-999 
sekund
Pamięć danych
Karta micro SD
Interfejs
Podczerwień, Bluetooth Smart, generator kodu 
QR, gniazdo na kartę pamięci
Dopuszczenia
EN 50379-2

Dane techniczne

i
Więcej informacji na 
temat opcji i akcesoriów 
zawiera rozdział 7.

Prędkość powietrza Pomiar przepływu
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Zastosowanie

Zakres pomiarowy
1,6 do 4 l/min 
4 do 8 l/min 
8 do 16 l/min
 

Zakres dostawy
Przyrząd w wytrzymałym opako-
waniu chroniącym przed brudem, 
wstrząsami i uderzeniami

Dane pomiarowe

 Szybkie i łatwe określanie temperatury według objętość wody.

  Wybór zakresu pomiarowego dla pomiaru przepływu  
objętościowego za pomocą tarczy z różnymi otworami.

Do sprawdzania i regulacji podgrzewaczy wody. FLOWTEMP wskazuje temperaturę wody osiągniętą 
przy odpowiednim natężeniu przepływu.

Art.-Nr Cena € (Gr. rab.)

Miernik przepływu i temperatury wody FlowTemp® 569790 93,00 € (C)

Przepływ objętościowyPomiar przepływu
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Dostępny  
także jako 
CAPBs® 

Przyrząd ręczny  
do pomiaru przepływu
i temperatury wody  
FlowTemp®
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Sondy łopatkowe do BlueAir ST®
Opcje i akcesoria

Rejestrator danych
Rejestracja danych pomiarowych  
co sekundę w czasie pomiaru (format XML)
Art.-Nr 511010

Drukarka termiczna EUROprinter
Kompaktowa drukarka z czterema 
magnesami na tyle obudowy zapewnia 
swobodę pracy. Interfejs podczerwieni 
pozwala na proste połączenia z urzą-
dzeniami serii BlueLine. Umożliwia 
dokumentowanie wszystkich wyników 
pomiarów na specjalnym wydruku.
Art.-Nr 2239400

MiniAir 20 Micro
Art.-Nr 523507

MiniAir 20 Macro
Art.-Nr 523509

MiniAir 20 Mini
Art.-Nr 523508

Pomiar przepływuOpcje / akcesoria
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